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Regiotentoonstelling 2014 
 
Voor de meeste vogelliefhebbers ligt de 
kweek weer achter ons en zijn de vogels door 
de rui heen. Dit betekend voor velen onder 
ons dat het tentoonstellingsseizoen weer 
aanbreekt. 
Voor veel liefhebbers is dit “het kersje op de 
taart” van onze vogelhobby, iedereen is toch 
nieuwsgierig of de vogels die hij heeft 
gekweekt de standaardeisen van de bond 
benaderen. 
Regelmatig hoor ik liefhebbers om me heen 
zeggen dat een vogel tentoonstellen voor hen niet hoeft, maar wat is er nu 
mooier om de schoonheid van een vogel te delen met ander liefhebbers. 
Bovendien is een tentoonstelling met veel vogels goed voor onze 
vereniging, een vogelshow met veel vogels is en blijft toch een 
visitekaartje en daar wordt ook landelijk positief overgesproken. 
Dit jaar mogen wij een regionale tentoonstelling organiseren, dit betekend 
een grotere tentoonstelling dan onze eigen onderlinge tentoonstelling. 
De verwachting is dat er zo’n 600 a’700 vogels worden ingezonden. 
Dit is een hele organisatie, dus hulp van onze leden is van harte welkom. 
De deelnemende regio verenigingen zijn; Ens, Genemuiden, Hasselt, 
Kampen/IJsselmuiden, St jansklooster, Steenwijk, Steenwijkerwold, 
Vollenhoven, Westenholte, Zwolle Zwartsluis en natuurlijk Vogelweelde 
meppel e.o.  
De regio tentoonstelling zal weer worden gehouden in het voor ons 
vertrouwde Dorpshuis  “Buddingehof“ te Ruinerwold van; 
  2 december tot en met 6 december. 
 Inbreng vogels: dinsdag 2 december 
 Keuring :  woensdag 3 december 
 Opening:  donderdag 4 december tot zaterdag 6 december 
Het officiële reglement wordt te zijner tijd bekend gemaakt aan onze 
leden en zal ook op onze website komen te staan. 
Leden die meer info willen hebben of mee willen helpen met deze show 
(graag) mogen mij altijd bellen: 
   T.T. secretaris, John Gebben, Tel. 06 23301667 



Van de voorzitter 
 
 
Ik hoop dat u allen een mooie 
vakantie hebt gehad, het weer 
was in ieder geval uitstekend. 
Normaal heb je na de laatste 
contactavond een rustige 
zomer m.b.t. activiteiten. 
Maar een telefoontje van de 
Prins  Bernhard Hoeve maakte 
hier abrupt een einde aan. 
Marktmeester Alwin en Arend moesten komen praten in Zuidlaren. 
De schrik was groot toen ze te horen kregen dat wij er geen vogelmarkt 
meer konden houden. 
Wat nu, een geschikte locatie was ook zo niet voorhanden. 
Na drie locaties te hebben bekeken en van elke locatie de mogelijkheden 
hebben overwogen is de T.T. hal in Assen als beste uit de bus gekomen. 
Een prachtige locatie met veel uitbreidingsmogelijkheden en heel veel 
parkeerruimte. 
Ik hoop dat we hier wat langer kunnen blijven dan in Zuidlaren. 
Leden kunnen zich opgeven bij Henk Kikkert (adres, zie pag. 1) om te 
helpen bij het opbouwen  van de markt op vrijdag 24 oktober a.s. 
Controle en opruimen van de markt op zaterdag 25 oktober! 
 
Als u zich niet opgeeft dan staat u niet op de lijst van medewerkers 
 
Ook de tentoonstellingscommissie is alweer druk bezig met het opstellen 
van het vraagprogramma voor de komende Regio TT in Ruinerwold. 
Vanuit het bestuur is er de wens dat  veel leden zich opgeven om te 
helpen. Het zou mooi zijn als leden zich opgeven voor het ophalen van 
advertenties voor de catalogus. 
Tevens zijn er mensen nodig voor de verloting, zodat er dit jaar geen geld 
bij hoeft. 
 
Leden laat het bestuur niet in de steek.    Meldt  u  aan!!!! 
 



  Verhuizing vogelmarkt naar Assen.  
 
Inmiddels zullen alle leden wel weten dat we met onze markt helaas weer 
moeten verhuizen. Eind juni kwam de mededeling van de Prins 
Bernhardhoeve dat ze waarschijnlijk een andere koers gingen varen en 
uiteindelijk hebben ze ons op 1 juli definitief bevestigd dat we daar niet 
meer terecht kunnen. Heel jammer, we hadden het er zo goed aan de 
gang en onze markt was echt gezellig en goed voor elkaar.  
Heel snel hebben we mogelijke alternatieven op een rij gezet en zijn er 3 
hallen overgebleven. De TT Hall in Assen, Evenementenhal in Drachten en 
Evenementenhal in Hardenberg. Deze zijn alle 3 uitgebreid bekeken op de 
mogelijkheden en hetgeen ze ons konden bieden. Uiteindelijk is besloten 
dat de TT Hall in Assen voor ons de beste optie is. Een prachtige nieuwe 
hal (2008), heel groot, met ruimte voor groei. De bereikbaarheid is beter 
dan Zuidlaren, direct aan de A28 bij Assen Zuid. En vanaf najaar 2015 zelfs 
met een eigen op- en afrit naar de snelweg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk punt bij de keuze was onze datum. Immers de 2e zaterdag 
van maart en oktober is ons veel waard. Dit hebben we niet helemaal 
kunnen redden. In maart wel, maar in oktober gaan we naar de 4e 
zaterdag. Dat is dit jaar 25 oktober geworden. Hoewel we dit moeten 
afwachten, denken we dat dit geen nadeel is. Wellicht zelfs een voordeel 
om wat verder van Zwolle te zitten.  
De voorbereiding is nu in volle gang. De PR is opgestart en advertenties 
aangepast. Vanwege het ongelukkige moment van de mededeling van de 
PBH is op een aantal plaatsen nog een oude advertentie geplaatst of 
hebben we een advertentie moeten opgeven dat Zuidlaren niet doorgaat, 
maar dat we nog niet weten hoe het verder gaat. Ongelukkig, zeker omdat 
het Onze Vogels betreft. Dat kunnen we nog wel corrigeren in oktober 
met een extra advertentie.  

Vogelmarkt 



De plattegrond wordt nu gemaakt en daarna start de inschrijving. Veel 
blijft hetzelfde, maar er zullen ook zaken veranderen. Bijvoorbeeld 
gebruiken we hier naast onze eigen 3-meter planken voor het grootste 
deel planken van 2½ meter van de TT Hall. Dus de standaardstands van 2 
en 4 meter komen te vervallen. We bieden wel genoeg andere opties, 
zoals 1½ / 2½ / 3 / 5 /6 meter, dus verwacht ik hier geen al te grote 
problemen van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het publiek kan de toegangsprijs gelijk blijven. Hier kiezen we nu 
bewust voor, om niet het risico te lopen publiek kwijt te raken. Wat 
namelijk zal gelden is betaald parkeren. Iedereen betaalt € 3,- parkeergeld 
en die inkomsten zijn voor de TT hall. Wij krijgen als vereniging wel een 
behoorlijk aantal parkeerkaarten. Een verslechtering t.o.v. Zuidlaren, maar 
ook in Meppel (en Staphorst) moest men betalen. Dus ik verwacht hier 
voor ons geen nadelen van. De standprijzen worden iets aangepast aan de 
gewijzigde formaten. Per saldo is daar sprake van een beperkte 
prijsverhoging.  
We zullen op de contactavond van oktober zoals gebruikelijk weer de 
markt bespreken. Graag nodig ik iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn. 
Veel taken blijven gelijk, maar er vervallen ook taken en er komen ook 
nieuwe bij. We hebben iedereen weer nodig! 
Deze verhuizing is niet gepland en komt ongelegen. Maar aan de andere 
kant zien we hier ook zeker  kansen. Deze hal heeft meer potentie dan de 
PBh om ons evenement verder te laten groeien. En als we erin slagen de 
voorzichtig opgaande lijn van Zuidlaren voort te zetten, zijn hier mooie 
dingen mogelijk.  
  
Meppel, augustus 2014     Namens de marktcommissie,  
        Alwin Smit 



Bijzondere kleuren bij Jef Mussche 
 
09.00 uur zondagmorgen 20 juli, gisteren was het ruim 34°, nu al 26°, de 
weersvoorspelling was, dat het een paar graden lager zou zijn vandaag. 
Maar toch….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik was door Teun getipt om bij Jan  Ferdinand Mussche  een kijkje te gaan 
nemen! Dus waagde ik een mailtje aan zijn adres waar al spoedig op werd 
gereageerd met de mededeling dat hij nog een paar weken in China zat, 
daarna nog even naar Madrid zou vliegen. Maar dat ik van harte welkom 
was wanneer hij weer thuis in Meppel was. Naar een paar mailtjes en een 
telefoontje was het dan zover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De deur stond al wagenwijd open toen ik bij J.F. aankwam. Hij zag me van 
de fiets afstappen en kwam naar buiten om me te verwelkomen.   
Jan  Ferdinand, ook wel  Jef genoemd (JF) stelde voor, om eerst even een 
bakkie te doen.  



Maar al spoedig begon hij enthousiast te vertellen over zijn uit de hand 
gelopen hobby! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Ferdinand groeide op in Staphorst. Sinds 8 jaar woont hij in Meppel. 
Werkt bij Apollo Coevorden als service engineer (hij zelf zegt; manusje van 
alles) en reist de laatste jaren de hele wereld rond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verbaast me dan ook niet dat hij gevallen is voor een buitenlands 
meisje!  Een Columbiaanse schone die in Madrid woont. Haar naam is 
Karen in werkt in Madrid bij Europa-car.  



Ze leert nu Nederlands om spoedig zich bij Jef in te trekken. Ze is laaiend 
enthousiast over Nederland en deelt  zeker ook met de hobby met Jef!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het vaak afwezig zijn moeten de vogels goed verzorgd worden en 
gebeurd dat door zijn neefje Ronald Tiemens en als die even niet kan door 
zijn broertje. 
Mede door z’n zwagers Klaas Schra en 
Lambert Tiemens zijn de verblijven van 
de vogels gebouwd! 
Jef kweekt met hele bijzondere 
kleurslagen vogels. Voortdurend op 
zoek naar beter en wil graag de 
kwekers voor zijn met de nieuwe 
mutaties. Ik keek dan ook mijn (leek)-
ogen uit, door de prachtige kleurslagen 
van deze vogels waar vol enthousiasme 
werd verteld. Over de vele kleurslagen 
kakariki’s. 
De violet splendid, de blauw selectief-
bourks, de opaline grijsgroene roodrug, 
de veelkleurenparkiet in lutino en de 
roodrug in oranje cinnemon en oranje bont.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De blauw dominante bonte roodruggen zijn inmiddels verkocht en worden 
dan binnenkort verzonden naar Amerika!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere vogels zijn al verkocht, zelfs vogels die nog niet geboren zijn 
hebben al een nieuwe eigenaar! Ik mocht zoveel foto’s nemen als ik wilde, 
terwijl Jef iemand ontving en hem een paar kakariki’s verkocht. Jef weet 
waar over hij praat en is er zeker van dat ook hij de vogel zal kweken met 
die bijzondere kleuren en dan ook nog het formaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet alleen reist Jef veel door de lucht maar ook wanneer hij iets vindt 
waar hij wel interesse in heeft rijdt hij honderden kilometers met de auto . 
De langste rit voor zijn vogels was zo’n 2300 kilometers! 
Sinds kort heeft Jef op een kamertje boven een 9-tal broedkooien gemaakt 
met een prachtige led-verlichting! In deze kooien huizen  een 7-tal  
fisheri’s yellow face met ongelooflijke mooie kleurslagen!  (Zie kleurpagina 
achter op dit clubblad). De volgende kleurslagen  die Jef zal kweken zullen 
waarschijnlijk de opeline fisheri worden! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jammer dat wij geen volledig kleurenclubblad hebben! 
Enkele van die foto’s heb ik dan ook maar op de achterzijde van het 
omslag geplaatst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jef bedankt voor je gastvrijheid en wens je goede kweek met nog meer 
bijzondere kleuren!                Henk Kikkert 

De met Led lampjes verlichte broedkooien 



Kweek 2014 
 
Nu ik dit zit te schrijven is 
de kweek al voorbij en 
zijn het allemaal veren in 
het hok, die met dit natte 
weer overal aankleven 
wat moeder de vrouw 
weer niet zo leuk vindt, 
ook ik zelf vindt de rui 
periode niet het “je van 
het”,  maar het hoort er 
nu eenmaal bij. De vogels 
in mijn geval kanaries, 
hebben nu wat extra aandacht nodig en het is vooral opletten op veren 
pikkers. Wat erg belangrijk is het badwater, afgekoeld gekookt regen 
water is mijn inzien het beste in ieder geval beter dan kraanwater, water 
uit een bron zou ook wel goed zijn maar daar heb ik geen ervaring mee. Bij 
mij krijgen ze om de drie dagen badwater zonder toevoegingen, ik heb ook 
wel badzout geprobeerd maar dat is me niet bevallen de vogels werden 
erg smoezelig. Dan de kweek, het begin van de kweek liep wat stroef 
meerdere nesten met 3 jongen door onbevruchte eieren, misschien toch 
te geforceerd begonnen na de shows. Daarna liep het weer prima met 
mooie volle nesten vooral de overjarige witte popjes deden het prima. Bij 
de Duitse kuiven toch wat uitval denkt dat het komt dat ik ze nu wat 
dichter in familieverband kweek, vorige jaren kweekte ik Duitse kuif maal 
glad kop kanarie, nu Duitse kuif maal Duitse kuif bloedig (is glad kop die uit 
Duitse kuif komt) kwalitatief worden ze zo wel beter, ook heb ik 2 koppels 
kuif maal kuif gezet en daar zijn zoals ik het nu kan zien wel enkele 
bruikbare vogels uit voortgekomen. Ben ook bezig de kuiven in ivoor te 
brengen en de geelmozaïek factor er in te kweken dit laatste zal nog wel 
even duren maar als het lukt, is de voldoening des te groter. Bij de witten 
begon ik met wat pech, mij stam man die 3 jaar oud was lag s’morgens 
dood in de kooi terwijl hij de vorige dag nog floot als één tierelier, voor de 
2 popjes die ik voor hem had zitten heb ik de mooiste zoon van hem 
gebruikt en hier heb ik geen spijt van misschien wel één geluk bij één 
ongeluk. Gelukkig niet veel last gehad van bloedmijt, kwast alles waar de 



vogels niet bij kunnen in met koolzaad olie en dit lijkt effect te hebben, 
maar er af komen zal ik wel niet. In de nestjes doe ik home shield en dit 
bevalt super, dit gebruik ik pas als er jongen zijn, dan drogen mijn inziens 
de eieren ook niet uit. Het voer wat ik gebruik is 2 delen Teurlings 216, 1 
deel Beijers 80 en 1 deel van Himbergen 202 deze mengeling voer ik 
tijdens de kweek, als het kouder wordt vervalt Beijers en van Himbergen 
wordt opgevoerd naar 2 delen. Eivoer gebruik ik bianco (is zonder 
kleurstof)van Quiko dit voer ik het hele jaar door, alleen in de rust periode 
met mate hier doe ik af en toe wat calci-lux door en tot ik de jongen ga 
ringen handopfokvoer van Quiko ter versterking van het eivoer.  Af en toe 
wordt er vitamine A door het eivoer gedaan voor de witten, maar ik 
vergeet het ook wel is .Grit en maagkiezel het hele jaar door hier ben ik 
niet scheutig mee. Medicijnen worden zo min mogelijk gegeven, mochten 
er nesten van jonge vogels klef zijn wordt er één dosering geel poeder 
tegen coli en darminfecties van Travipharma in het drinkflesje gegeven dit 
geef ik 6 dagen, bij natte ogen en luchtweg problemen (komt maar weinig 
voor) geef ik ornithose mix via bevriende duivenmelker, nadeel van dit 
middel is dat het water snel donker wordt. De vogels worden ieder jaar 
geënt tegen pokken dit doe ik samen met Arend Boers en als je op elkaar 
ingespeeld bent is het maar één tik aan het oor. Als ze straks door de rui 

zijn begint de echte selectie alle vogels 
krijgen een beoordeling op papier zoals 
lengte bevedering, formaat/vorm en kleur 
en met deze gegevens worden ze 
ingedeeld in show, kweek of verkoop 
vogels dit doe ik per seizoen 3 keer maar 
vaak heb ik het bij de eerste keer al aardig 
goed gezien. Over 2 maanden beginnen 
alweer de shows en ik hoop dat ze er klaar 
voor zijn en anders is geduld een schone 
zaak. 

        Jan Vriend. 
 
 

Onze contactavonden worden doorgaans altijd gehouden op de  
2de dinsdag van de maand. (behalve in de zomermaanden). 

In wijkcentrum “de Poele” aan de Groen van Prinstererstraat 1, 
 te Meppel (Haveltermade) Aanvang 20.00 uur. 



De stiekemerd. 
 
Nee, het gaat niet over 
iemand die de kat in het 
donker knijpt maar over een 
vogeltje die het in Drenthe 
redelijk goed gaat, met name 
het Bargerveen is mede 
bekend door zijn grote 
populatie.  Ik heb het over de 
Grauwe klauwier (Lanius 
collurio) een 17 cm groot 
vogeltje met haak snaveltje 
en vaak met de staart heen 
en weer zwaaiend.  
Als voedsel worden insecten en in heideachtige gebieden vaak hagedissen 
gevangen die soms gespietst worden. Op 29 april had ik al de eerste 
waarneming in het Dwingelderveld dit was de tweede waarneming van 
Nederland de vroegste zat in de grote Peel in Limburg.  
Zelf had ik ze zo vroeg nog niet verwacht en toen ik 

mijn rondje Dwingelderveld 
fietste zag ik in de verte een vogeltje boven in een boompje dacht dat het 
een Tapuit was die trokken op dat moment nog volop door, maar toen ik 
wat dichter bij kwam zag ik dat het een Grauwe klauwier man was. 



Gelukkig kon ik een redelijke foto maken als bewijsmateriaal voor 
waarneming.nl.  Later op de dag zag ik nog een tweede man aan de 
andere kant van het veld en ik dacht dat ze al volop aanwezig waren, maar 
dat bleek later niet zo te zijn zo omstreeks half mei begon ze binnen te 
druppelen en enkele vaste territoria werden bezet. Ook werden op 
meerdere plaatsen mannetjes gezien die een territorium probeerden te 
bezetten. Je kunt soms meerdere keren in een biotoop observeren wat 
geschikt is voor Grauwe klauwieren maar dat je er niet één ziet, en je weet 
zeker dat ze er zijn, ook komt het voor dat het er meer zijn dan je weet. Zo 
zat er bij de Holtveenslenk één paartje, Bert Hooijer die al veel klauwieren 
heeft gefotografeerd kwam er achter dat er één geringde en één 

ongeringde man was, er zaten 
hier twee paar. Dit ringen 
gebeurd door Stef Waasdorp 
de klauwieren man bij uitstek, 
dit zijn kleurringen met een 
letter combinatie. Bert maakt 
er een sport van om zoveel 
mogelijk geringde exemplaren 
vastteleggen en zit soms een 
paar uur om het juiste shot te 
maken. Deze gegevens worden 
naar Stef opgestuurd en die je 
dan terug mailt waar ze zijn 
gering en eventueel zijn 
geboren. Altijd leuke 
wetenswaardigheden. Op het 
moment dat ik dit schrijf is nog 
niet bekend hoeveel paartjes 

er in het Dwingelderveld zitten maar ik denk meer dan 10. En dat ze soms 
dichter bij zitten dan je denk kwam ik vorige week achter, de buurman 
belde hij had een Grauwe klauwier achter op zijn land dit leek me niet 
onlogisch want de biotoop is er uitermate geschikt voor, de volgende 
morgen wezen kijken, wat ik aantrof was buiten verwachting 2 paar 
klauwieren met jongen met 1 oud vrouwtje geringd. Maar 400 meter van 
je voordeur Grauwe klauwieren en ik had ze niet ontdekt maar het zijn 
dan ook stiekemerds.        
        Jan Vriend. 



Grootste vogel ter wereld 
 
Wetenschappers hebben de fossiele resten van de grootste vliegende 
vogel ooit ontdekt. De vogel had een spanwijdte van 6 tot 7,3 meter en is 
daarmee twee keer zo groot als de grootste vogel van vandaag de dag: de 
koningsalbatros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vogel heeft de naam  Pelagornis sandersi  gekregen. Het dier leefde 
zo’n 25 tot 28 miljoen jaar geleden in wat nu South-Carolina is. De resten 
van de vogel werden in 1983 al teruggevonden, maar zijn nu pas aan een 
heel grondig onderzoek onderworpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de vogel met een spanwijdte van 6 tot 7,3 meter gigantisch was, 
twijfelen onderzoekers er geen moment aan dat P. sandersi ondanks zijn 
grootte kon vliegen. De vogel had enorme vleugels en heel dunne, holle 

http://www.pnas.org/content/early/2014/07/02/1320297111


botten. Zijn poten lijken ook niet gemaakt voor lange wandeltochten. 
Kortom: de vogel moet zich in de lucht meer hebben thuis gevoeld. 
Wel was hij te groot om het luchtruim te kiezen zoals moderne vogels dat 
doen. Met zijn vleugels slaan en vervolgens zichzelf vanuit stilstand de 
lucht in ‘lanceren’ was met zijn omvang onmogelijk. Onderzoeker 
vermoeden dat hij het luchtruim koos door een aanloopje te nemen. Hij 
rende waarschijnlijk van een heuveltje af om los te kunnen komen van de 
grond. 
Zodra deze vogel in de lucht was, was het waarschijnlijk een uitstekende 
vlieger. Met zijn lange, ranke vleugels gleed hij heel efficiënt door de lucht. 
Waarschijnlijk kon hij dankzij windstromen die van het oppervlak van de 
oceaan kwamen zetten enkele kilometers ‘zweven’ zonder met zijn 
vleugels te hoeven klappen. Zo af en toe dook hij naar het wateroppervlak 
om er een zachte prooi – bijvoorbeeld een inktvis – te grijpen. 
Ondanks zijn machtige voorkomen, heeft hij uiteindelijk aan het kortste 
eind getrokken: de vogel stierf uit. De onderzoekers hopen in de toekomst 
te kunnen achterhalen hoe dat kwam. 
 
De Pelagornis  sandersi gaat de boeken in 
als de grootste vogel die ooit op aarde 
leefde en stoot daarmee de vorige 
recordhouder van de troon!  
Dat was de Agentavis magmagnificens.  →  
                                             ↓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bron: Scientias.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wil je ook helpen? Graag! 
Bel of mail ons! 



 
 
Ouders van jonge scharrelaars kunnen de 
angst van hun jongen letterlijk ruiken, zo 
blijkt uit onderzoek. 
Dat hebben Spaanse onderzoekers ontdekt. 
Ze beschrijven hun bevindingen in het 
blad Biology Letters. 
De onderzoekers bestudeerden de scharrelaar (Coracias garrulus).  
Jonge vogeltjes van deze soort moeten overgeven wanneer ze angstig zijn. 
Ze spugen dan een soort oranje vloeistof uit. 
De wetenschappers vroegen zich af wat de vogeltjes hiermee wilden 
communiceren en namen de proef op de som. 
Ze zorgden ervoor dat een aantal nesten van scharrelaars met de oranje 
vloeistof bedekt werd. Ook creëerden ze een controlegroep: nesten die 
met een ander geurtje werden behandeld. Dat leverde opvallende 
resultaten op. De nesten die met oranje vloeistof waren bedekt riepen een 
heel andere reactie op dan de nesten uit de controlegroep. De ouders van 
de eerstgenoemde nesten kwamen veel later naar het nest terug. Ook 
bezochten ze het nest minder vaak.  
Het bewijst volgens de onderzoekers dat vogels angst kunnen ruiken. 
Ouders weten zo dat hun nest bedreigd wordt of bedreigd is. En dat is 
aanleiding tot een iets voorzichtigere benadering. 
 
 

Van de secretaris 
 
Als er veranderingen zijn in het lidmaatschap 
zoals verhuizing of een ander emailadres of u 
wilt het lidmaatschap beëindigen geef dit dan 
door aan de secretaris deze  meld u dus ook af 
of geeft de wijzigingen door aan de  bond 
(NBvV) . 

Om de heer Schadenberg te bereiken zijn er verschillende manieren nl  
 Email : info@vogelweeldemeppel.com  
 Telefonisch :  06-46022300 
 Via post: Zuiderlaan 39 7944EA Meppel 

Vogels kunnen angst ruiken 

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/02/28/rsbl.2012.0124.short?rss=1
mailto:info@vogelweeldemeppel.com


                   Nieuwsbrief NBvV 

 
Film over de bondsshow 
  
De jaarlijkse NBvV-bondsshow “VOGEL” is 
zonder twijfel het grootste evenement voor de 
echte vogelliefhebbers. Niet alleen uit 
Nederland, maar uit grote delen van Europa 
mogen wij in januari veel inzenders en 
bezoekers welkom heten. Daarnaast blijft het 
aantal inzenders, standhouders en vogels 
stijgen. De NBvV is dan ook terecht trots op 
“ons vlaggenschip”. 
De meeste mensen hebben geen idee wat er 
achter de schermen allemaal komt kijken bij het organiseren van zo’n 
groot evenement. Vaak al lang van tevoren zijn in totaal enige honderden 
(!) vrijwilligers, keurmeesters en betaalde krachten druk in de weer om de 
bezoekers en deelnemers tijdens de openingsdagen een fraaie show te 
presenteren. 
Daarom heeft de NBvV rondom en tijdens de afgelopen bondsshow een 
professionele documentaire over dit evenement laten maken. Alle 
aspecten komen daarbij aan bod, waardoor de film een uitgebreid beeld 
geeft van de voorbereidingen, de keuringen, de show zelf, etc. Letterlijk 
alles wat bij de organisatiekomt kijken passeert de revue. De 
documentaire geeft niet alleen interessante informatie voor de liefhebber, 
maar is tevens heel onderhoudend en geschikt voor promotionele 
doeleinden. 
De NBvV heeft besloten elke aangesloten afdeling een exemplaar van deze 
film cadeau te doen. Uiteraard in de hoop dat zij hem onder de aandacht 
van hun leden zult brengen, want e.e.a. is zeer interessant voor de in 
tentoonstellingen geïnteresseerde liefhebbers. En het zou natuurlijk een 
mooi bijkomend succes zijn als de film tot nog meer inzenders en 
bezoekers van onze bondsshow zal leiden. Want dat je er al kijkende zin in 
krijgt is wel duidelijk! 
De film is naar alle afdelingen gestuurd. De speelduur is ongeveer 80 
minuten en daar door is de film o.m. zeer geschikt voor vertoning op 
verenigingsavonden en dergelijke. 



 
 

Dominant bonte yellowface Dominant euwing yellowface 

  

Violet yellowface 

Bleu yellowface Bonte euwing yellowface 
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